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20 Ιανουαρίου, 2023 

 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ  
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ 1000 

 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, μέλος του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), σας ενημερώνει ότι 
οι φορείς υλοποίησης των πιο κάτω σχεδίων χορηγιών έχουν ανακοινώσει την παράταση  της 
περιόδου υποβολής αιτήσεων όπως φαίνεται πιο κάτω. 

 
1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  
 

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 31/03/2023 και ώρα 23.59 μμ., ή μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού που ανέρχεται στα €40 εκ. 

 
• Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  
• Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό του σχεδίου εδώ.  
• Υποβολές αιτήσεων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ. Για εγγραφή 

στο σύστημα πατήστε εδώ. 
• Επιλέξιμες δαπάνες:  

➢ Οικοδομικές Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων 
➢ Τεχνικά Συστήματα για επίτευξη καλύτερης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
➢ Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ψηλής ενεργειακής 

απόδοσης 
➢ Μέτρα ενεργειακής απόδοσης που σχετίζονται με τις διαδικασίες παραγωγής/ 

λειτουργίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 
➢ Επενδύσεις για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), 

για κάλυψη ενεργειακών αναγκών σε κτίρια. 
➢ Δαπάνες Υπηρεσιών (όπως ενεργειακοί έλεγχοι και έκδοση ΠΕΑ) 

• Ποσοστό χρηματοδότησης για ΜΜΕ: 40% επί των επιλέξιμων δαπανών (Το Φ.Π.Α. δεν 
θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη). 

 
2. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1000 ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ 1000» 
 

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 30/04/2023, ή μέχρι εξαντλήσεως του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού που ανέρχεται στα €3.7 εκ. 
 
 

 
 

https://www.cea.org.cy/wp-content/uploads/2022/05/schedio-exoikonomo-anavathmizo-vf1-170322.pdf
https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register
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• Φορέας Υλοποίησης: ΤΗΜΥ, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων 
• Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό του σχεδίου εδώ. 
• Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, πατήστε εδώ. 
• Επιλέξιμες δαπάνες:  

➢ Την αγορά του σταθμού επαναφόρτισης  
➢ Την εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του σταθμού 

επαναφόρτισης 
➢ Την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης 
➢ Τη σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού 
➢ Απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση του σταθμού 
➢ Βοηθητικό εξοπλισμό απαραίτητο για την λειτουργία του σταθμού 
➢ Την σήμανση του σημείου επαναφόρτισης και τοποθέτηση πινακίδας 

• Ποσοστό χρηματοδότησης: 50%  με μέγιστο ποσό τις €30,000 ανά σταθμό 
επαναφόρτισης ανάλογα με τον τύπο φορτιστή (Το Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη 
δαπάνη). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την Πράσινη Μετάβαση των κυπριακών 
ΜμΕ μπορείτε να επικοινωνείτε με την Χριστίνα Ανδρέου, Πολιτικό Μηχανικό στο ΕΓΚ, και 
Σύμβουλο Αειφόρου Ανάπτυξης για επιχειρήσεις του ΕΕΝ Κύπρου, τηλεφωνικώς +357-22667849  
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου christina.andreou@cea.org.cy 
 

https://ev1000.cea.org.cy/sites/default/files/2022-07/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F_%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9C%CE%95_%CE%A4%CE%91_1000_0.pdf
https://ev1000.cea.org.cy/
mailto:christina.andreou@cea.org.cy
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EXTENSION OF FUNDING SCHEMES SAVING-UPGRADING  
IN ENTERPRISES AND OTHER ENTITIES AND ELECTRIFICATION WITH 1000 

 
The Cyprus Energy Agency, member of the Enterprise Europe Network (EEN), informs you that the 

implementing bodies of the following funding schemes have announced the extension of the application 
period as shown below. 

 
1. SAVING - UPGRADING IN BUSINESSES AND OTHER ENTITIES 
 

Extension of submission of applications until 31/03/2023 at 23.59 pm, or until the 
available budget of €40 million is exhausted. 

 
• Implementing Body: Ministry of Energy, Commerce, and Industry  
• You may find the scheme’s guide here.  
• Applications are submitted electronically through the ARIADNE system. To register 

in the system click here. 
• Eligible expenses:  

➢ Construction Works for Energy Upgrading of Buildings 
➢ Technical Systems to achieve better energy efficiency in buildings 
➢ High energy efficiency cogeneration systems of power and heat 
➢ Energy efficiency measures related to the production/ operation of Small-to-

Medium Businesses. 
➢ Investments for the production of energy from Renewable Energy Sources 

(RES), to meet energy needs in buildings. 
➢ Expenses of Services (like energy audits and issuance of Energy Performance 

Certificates -- EPC) 
• Percentage of funding for SMEs: 40% of eligible costs (VAT is not considered eligible 

expenditure). 
 

1. FUNDING SCHEME FOR THE INSTALLATION OF 1000 RECHARGING POINTS FOR 
ELECTRIC VEHICLES "ELECTRIFICATION WITH 1000" 

 
Extension of submission of applications until 30/04/2023, or until the available budget of 
€3.7 million is exhausted. 
 
 

 
 

https://www.cea.org.cy/wp-content/uploads/2022/05/schedio-exoikonomo-anavathmizo-vf1-170322.pdf
https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register
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• Implementation Body: Department of Electrical and Mechanical Services, Ministry of 

Transport, Communications, and Works 
• You may find the scheme’s guide here. 
• For more information and submission of applications, click here. 
• Eligible expenses:  

➢ Purchase of recharging station  
➢ Preparation of an electrical study for the installation of the recharging station 
➢ Installation of the recharging station 
➢ Connection to the electricity supply network 
➢ Necessary construction work for the installation of the station 
➢ Auxiliary equipment necessary for the operation of the station 
➢ Marking the recharging point and placement of a sign 

• Percentage of funding: 50% with a maximum of €30,000 per recharging station 
depending on the type of charger (VAT is not considered eligible expenditure). 

 

For more information and guidance on the Green Transition of Cypriot SMEs, you may contact 
Christina Andreou, Civil Engineer at the Cyprus Energy Agency, and Sustainable Development 
Consultant for EEN Cyprus Businesses, by phone +357-22667849 or via email at 
christina.andreou@cea.org.cy 

https://ev1000.cea.org.cy/sites/default/files/2022-07/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F_%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9C%CE%95_%CE%A4%CE%91_1000_0.pdf
https://ev1000.cea.org.cy/
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